
 

Honorable senyora presidenta, honorables senyores conselleres i senyors        

consellers, 

Com ja s’ha dit en les intervencions que m’han precedit, avui es du a aprovació               

d’aquest Ple una modificació parcial la Relació de Llocs de Treball (RLT)            

del Consell de Mallorca, una modificació que, tot i ser parcial, afecta més d’un              

20 % de la plantilla d’aquesta institució. 

En aquesta modificació apressada, hi trobam canvis no tan sols d’organització,           

sinó també canvis substancials que pensam que no es poden fer sense comptar             

amb la part social ni garantir el consens amb el personal afectat. 

No és la primera vegada que en els mesos d’estiu s’aproven canvis a l’RLT,              

però sí que és la primera vegada que una modificació parcial de la Relació de               

Llocs de Treball arriba al Ple sense haver passat per una negociació prèvia.  

És per això que l’STEI Intersindical, com a membres de la Mesa General de              

Negociació Conjunta del Consell de Mallorca, hem demanat la paraula per           

denunciar el següent: 

- En primer lloc, manifestam que no hi ha hagut voluntat negociadora per             

part de Funció Pública. Sense voluntat de negociació col·lectiva no hi ha ni             

democràcia ni transparència, la qual cosa facilita les polítiques de fets           

consumats que massa vegades han caracteritzat el Consell de Mallorca.  

Consideram que no ha existit aquesta voluntat negociadora perquè no se’ns ha            

facilitat als sindicats tota la informació necessària per poder dur a terme una             

negociació amb totes les garanties democràtiques: manca de RLT nominades          



 
actualitzades, fitxes de modificacions de places, desglossament de l’estalvi de          

les amortitzacions i cost de la creació de noves places, balanç econòmic de             

capítol 1 derivat d’aquest canvis, catàleg de funcions actualitzat, etc. Per altra            

banda, pensam que les inusuals convocatòries urgents de caràcter extraordinari,          

algunes de les quals incomplint el Reglament, tampoc no han facilitat la            

negociació, ja que ens hem sentit pressionats a haver de valorar les propostes de              

l’Administració sense el temps necessari per poder dur a terme la nostra tasca             

sindical. Aquesta manera de fer no juga en benefici de la classe treballadora ni              

facilita la creació d’espais democràtics per a la negociació col·lectiva.  

Tot això, ja ho vàrem manifestar en un document conjunt que vàrem presentar a              

la Presidència de la Mesa General els sindicats STEI, CCOO, USO i CSIF, en el               

qual consideràvem que no tenien validesa les diferents convocatòries         

extraordinàries i urgents, i demanàvem la convocatòria d’una Mesa ordinària,          

amb tota la informació a què hem fet referència anteriorment i amb el temps              

suficient per poder valorar i negociar les propostes de l’Administració amb les            

garanties necessàries per al personal afectat. 

Això no obstant, volem dir que valoram positivament els vint minuts           

d’explicacions que ens varen oferir els secretaris i secretàries tècniques per           

explicar-nos, als membres de la Mesa, els canvis que avui es pretenen aprovar             

en aquesta sessió, però alhora també volem denunciar aquí que la bona intenció             

no és suficient quan parlam de modificar tantes places públiques. A parer            

nostre, manca una justificació clara de totes les propostes que es presenten i,             

sobretot, manca una visió global pel que fa a la gestió de la plantilla del Consell                

de Mallorca, que provoca greuges comparatius importants i posa en qüestió la  



 
 

llibertat de debatre des de la reflexió. Ho deim en aquesta intervenció d’avui, ja              

que ens sembla que l’Administració no té consciència d’haver actuat en els            

termes que explicam aquí. 

- En segon lloc, volem manifestar que en aquesta modificació es continuen            

aprovant places de lliure designació, les quals, com tothom sap, depenen de la             

voluntat política del moment. La creació d’aquests tipus de places no facilita            

l’estabilitat ni l’accés universal de tota la població a una feina a l’Administració             

pública, per no parlar de l’increment pressupostari que suposa. 

- En tercer lloc, volem apuntar que aquest document que previsiblement           

s’aprovarà avui afavoreix un model d’Administració pública pel qual el nostre           

sindicat mai apostarà: ens referim a la privatització d’un servei sota           

l’eufemisme d’externalització; ni s’aborden tampoc les necessitats de        

reclassificació de col·lectius discriminats. 

- Finalment, afirmam que aquesta modificació menysprea la llengua catalana          

dins l’Administració, un aspecte d’importància cabdal per al nostre sindicat. Es           

proposen canvis en què els nivells de coneixements de català no són adequats ni              

al nivell de responsabilitat del lloc de feina ni a les funcions. 

Ens hauria agradat no haver hagut d'arribar a intervenir en aquesta sessió            
plenària d’avui. Si ho hem fet, és perquè el nostre compromís amb les persones              
treballadores del Consell de Mallorca no ens permet callar davant un fet tan             
greu com aquest. 

 



 
 

Ara només ens queda demanar-vos que o bé retireu aquest punt de l’ordre del              
dia o bé voteu NO a aquesta modificació de llocs de treball, i es pugui iniciar un  

procés de vertader diàleg, transparència, voluntat negociadora i bona praxi          
democràtica. 

Gràcies per la vostra atenció. 

 


